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 انسانیت  در ما  کم  شده  است

عشاق  سینه چاک   شهرت  !

همکاری شما با ارســطو خوش رزم برای بازی در نمایش 
»عشق من حامد بهداد« چطور شکل گرفت؟

علی عامل هاشمی دوست مشترک من و ارسطو خوش رزم 
است و همسایه هســتیم و در یک مجتمع سکونت داریم. 
من پیش از ایــن نمایش، اجرای دیگری هم داشــتم، اما 
این نمایش به واسطه دوستی بین ما شکل گرفت. ارسطو 
خوش رزم این شب ها نمایش »دروغ« را با افشین هاشمی 
روی صحنه دارد. خــوش رزم وقتی این متن از افشــین 
هاشــمی را انتخاب کرد درمورد بازیگــرش با او صحبت 
کرده بود و به توافقی نرســیده بودند تااین که مرا انتخاب 
کرد و صحبت هایی انجام شــد و به توافق رسیدیم. خیلی 
ســریع تمرین کردیم و کار آماده اجرا شد و بعد از بازبینی 
با تبلیغات اندک به صحنه رفتیم. من خوشحالم که مردم 
از این نمایش راضی هستند و نظرات مثبتی از مخاطبانم 
دریافت می کنم. من با ارســطو خــوش رزم خیلی راحت 
هستم و روی صحنه خوب می توانیم یکدیگر را بفهمیم و 

همین نکته کمک زیادی به ما کرده است.
در نمایش »عشق من حامد بهداد« از شهرت و چهره های 
معروف حرف زده می شــود که همیشه بحث جذابی بوده 
اســت. فکر می کنید وقتی آدم ها معروف می شــوند چه 
تغییری در زندگی شــان ایجاد می شود و آدم های مشهور 

باید مراقب چه چیزهایی باشند؟
هر اتفاقی در زندگی می توانــد تغییراتی در زندگی آدم ها 
ایجاد کند و این ما هستیم که به چگونگی این مسیر خط 
می دهیم. ما می توانیم با لذت بردن از چیزهای کوچک و 
لحظه ای ببریم و از شهرتمان استفاده های دیگری بکنیم، 
از طرف دیگر می توانیم لذت های کوچک را کنار بگذاریم 
و از آن ها بگذریم و به لذتی بزرگ و کلی تر برســیم. من به 
سختی کشــیدن اعتقاد دارم. به نظرم انسان برای موفق 
شدن باید سختی را به آغوش بکشد و مطمئن باشد اتفاقات 
خوبی پیش می آید. من دو ســال پیش راننده اسنپ بودم 
و از تئاترشهر مشهد مسافر می بردم. دو سال هم در تهران 
سرباز بودم و خیلی سختی کشیدم و مسافرکشی می کردم. 
من در دوران ســربازی هم به کارهایی که دوست داشتم 
می پرداختم یعنی به فرماندهی ارتــش رفتم و کارگردان 
رادیو و تلویزیون آنجا شدم و تولیدات داشتم. هر جایی که 
قرار بگیریم بازهم می توانیم آنچه می خواهیم را به دست 
بیاوریم، کافی است تالش کنیم و در کنارش مطالعه داشته 
باشیم و با امید راه را ادامه بدهیم. رسیدن به شهرت از این 

راه باارزش است.
مشهد یکی از شهرهای فعال در زمینه تئاتر بوده و هست و 
از دل این شهر هنرمندان بسیار بزرگی به سینما و تلویزیون 
معرفی شده اند. شما چقدر در تئاتر مشهد فعال بودید و از 

وضعیت تئاتر آنجا چقدر مطلع هستید؟
من فعالیت تئاتری داشته ام، اما بیشتر، تئاتر خیابانی کار 
کرده ام یعنی متن هایی می نوشــتم و از شهرداری مجوز 
می گرفتم و اجرا می کردم. من آنچنان در تئاتر مشهد کار 
نکرده ام و روی صحنه نرفته ام، امــا تالش کردم کارهایی 
انجام بدهم. دســتیاری کارگردان، برنامه ریزی، تدوین، 
تبلیغــات و تیزرســازی را تجربه کــرده ام و حتی هنرور 

بوده ام. دوست داشتم از هر امکانی برای رسیدن به هدفم 
استفاده کنم. هرکدام از ویدئوهای اینستاگرامم به منزله 
اثر هنری اســت به این دلیل که هــم کارگردانی دارد هم 
شخصیت هایش معرفی شده هستند. من برای هرکدام از 
آن ها طراحی می کنم و مردم هم با خیلی از این شخصیت ها 

آشنا شده اند. 
سریال »سرباز« عاشقانه ای حماســی است و قرار نیست 
شــاهد مجموعه ای کمدی باشــیم. آیا نقش شما در این 

مجموعه وجوه کمدی دارد؟
من در این ســریال، جوانی مشهدی و ســاده هستم، اما 
فانتزی هایی که »شــهرام دده باال« در »محرمانه« دارد را 

ندارم. این کاراکتر خیلی رئال و مشهدی است.
سریال های شبانه می تواند مســیر بازیگران را عوض کند 
و باعث بیشتر دیده شدنشان شــود. فکر می کنید سریال 
»سرباز« با بازی چهره های شناخته شده، چقدر در این راه 

به شما کمک خواهد کرد؟
اگر من نقشم را درست بازی کرده باشم و حواسم را جمع 
کنم می توانم به نتیجه امید داشته باشم. سریال »سرباز« 
قطعا می تواند به من در دنیای بازیگری ام کمک بزرگی کند 
و حتماً بازی در این مجموعه ها تاثیرگذار است. من حتی به 
بعد مالی این اتفاق خیلی فکر نکردم و برای این که با حمید 
نعمت اهلل، هادی مقدم دوســت و... کار کنم مشتاق بودم و 
مطمئنم در زمان پخش این سریال از دیدنش لذت می برم.

شما در زمینه موســیقی فعالیت هایی دارید و حتی تیتراژ 
مجموعه »محرمانه« را خوانده اید. چقدر قرار است موسیقی 

را جدی تر دنبال کنید؟
من هم ساز می زنم و هم در تاالر مولوی تهران اجرا داشتم. 
من به همان اندازه که بازی در تئاتر، ســینما و تلویزیون 
را دوســت دارم، موســیقی را هم دنبال خواهــم کرد. به 
نظرم نمی توان برای کســی تعیین کرد چون بازیگر است 
خوانندگی نکند! وقتــی تیتراژ را خواندم بــه من گفتند 
تو هم خواننده شــدی؟! نه من خواننده نشدم، زمانی که 
سیزده ساله بودم و نوار پر می کردم و می خواندم این افراد 
کجا بودند؟ به من می گویند تو هم از اینســتاگرام آمدی 
بازیگر شدی؟ من هجده سال دویده ام و فقط یک سال در 
اینستاگرام کار کرده ام و هیچ کس نگفت تو آن هجده سال 
کجا بودی؟ تا زمانی که احساس کنم کاری را درست انجام 

نمی دهم، وقت مردم را نمی گیرم!
ما جواد خواجوی را با کمــدی و ویدئوهای خنده داری که 
در اینستاگرامش منتشر کرد شــناختیم، حال در دنیای 
بازیگری می خواهیــد صرفاً کمدی را ادامــه بدهید یا در 

انتخاب نقش ها موارد دیگری را در نظر دارید؟
برای من مهم اســت که مردم بخندند پــس کار کمدی 
می کنم و روی کمدی تســلط دارم. می خواهم مردم مرا 
ببیند و آنچه نمایش می دهم را بپذیرند. بازیگر زمانی نقش 
کمدی بازی می کند و همه او را دوســت دارند و بعد وقتی 
در فیلم غیرکمدی حاضر می شود و از پس آن کار هم خوب 
برمی آید باز هم مخاطب او را می پذیرد و دوســتش دارد و 

من هم دنبال همین هستم. 

محبوبیت کاراکتری که شما در فضای مجازی به دست آورده اید، چقدر در پیشنهادات بازیگری که به شما داده 
می شود اثرگذار بوده است؟

مردم دوست دارند آن چیزی که به دلشان نشسته، باز هم تکرار شود و در مورد من هم این مسئله وجود دارد و خوشبختانه مخاطبانم 
دنبال آن وجهی از شخصیت من هستند که در فیلم های اینستاگرامم دیده اند. من برای پذیرفتن هر پیشنهادی عجله زیادی 

نمی کنم و دیدگاه دیگری دارم و تقریباً سنجیده پیش رفته ام و نمی خواهم فقط فضای اینستاگرامم را تکرار کنم. عالوه بر سریال 
»محرمانه« که روی آنتن است، در سریال »سرباز« هم بازی می کنم ضمن این که در تجربه سریال نمایش خانگی که بازی می کنم 
به طور کلی متفاوت از این چیزی هستم که می بینید و حتی گریم صورتم؛ سبیل و موهای من مدل دیگری دارد و اصاًل لهجه ندارم. 
دوست دارم در بازی هایم شکل دیگری از خودم ارایه دهم و تالش می کنم مخاطب با این تجربه های تازه ام مثل قبل ارتباط خوبی 

بگیرد. سریال »محرمانه« این فضا را داشت که من تکه های اینستاگرامی ام را که مخاطب دوست داشت تکرار کنم، اما اگر قرار 
باشد باز هم شاهد این تکرار باشیم به موتیفی تبدیل می شود که بعداً بی ارزش می شود. ما در گذشته کاراکترهایی مثل »رشید« 
در تئاتر اصفهان، »قلقلی« برای برنامه های کودک و نوجوان یا نیما شعبان نژاد با کاراکتر »بایرام« را داشته ایم که مخاطب خیلی 
زیاد دوستشان داشته است. هدف من تنها اینستاگرام نیست و طبیعاً دلم می خواهد همیشه فضاهای جدیدی را تجربه کنم و 

پیشنهادهای متفاوتی داشته باشم.

زوم

جواد خواجوی و ارسطو خوش رزم از نمایش »عشق من حامد بهداد«  به »صبا«  می گویند

جواد خواجوی چهره اینستاگرامی بااستعدادی که به فاصله کوتاهی از آغاز فعالیت هایش در فضای مجازی به 
شهرت رسید، این روزها عالوه بر تئاتر، مشغول بازی در سریال »سرباز« هم هست. »عشق من حامد بهداد« 
نمایشی است کمدی که به موضوع عالقه به هنرمندان سینما به ویژه حامد بهداد می پردازد. متن نمایش را 
افشین هاشمی نوشته و بارها توسط کارگردانان مختلف به صحنه رفته است و این بار ارسطو خوش رزم سراغ 
این نمایشنامه رفته است و خودش نیز همراه جواد خواجوی در این نمایش بازی می کند. با جواد خواجوی 
و ارسطو خوش رزم به بهانه نمایش »عشــق من حامد بهداد«  گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

فاطمه رستمی /  دالرام صادقی

گفت و گو

برای  من  مهم  است که  مردم  بخندند
جواد خواجوی :


